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       مقدمة  -   ً أوالً
  

                                  افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال  -   ألف
  

               ً                 إىل االنعقاد وفقاً ملقرر اختذته مجعية   )       اللجنة (           ية واملالية                                 دعيت الدورة السادسة للجنة امليزان  - ١
           كـانون    ٣                                                               يف اجللسة العامة الرابعة من دورا الرابعـة املعقـودة يف              )       اجلمعية (               الدول األطراف   

          مبقر احملكمة                                      دورا السادسة اليت التأمت يف ست جلسات،              وعقدت اللجنة   .     ٢٠٠٥      ديسمرب  /    األول
                                  وألقى رئيس احملكمة، السـيد فيليـب     .     ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٦   إىل     ٢٤                    يف الهاي يف الفترة من  

   .                               كريش، كلمة ترحيب يف افتتاح الدورة
  
                       وتوىل السـيد إدواردو       ).       أملانيا (                                                       وتوىل رئاسة هذه الدورة الرئيس، السيد كارل باشكي           - ٢

     ً مقرراً   )      راليا   أست (                                    وعينت اللجنة السيد دافيد داتون        .                   مهمة نائب للرئيس    )        بوليفيا (                  كاالردو أباريثيو   
   .      للدورة

  
    عمل                                  بتوفري اخلدمات املوضوعية للجنة و      )       األمانة (                                    وتكفلت أمانة مجعية الدول األطراف        - ٣

   .             ً      فيالسيس، أميناً للجنة     ينان                      مديرها املؤقت، السيد ر
  
   :(ICC-ASP/5/CBF.1/L.1)                                              وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل   - ٤

              افتتاح الدورة  - ١
                ار جدول األعمال   إقر  - ٢
                مشاركة املراقبني  - ٣
             تنظيم العمل  - ٤
      ٢٠٠٥                          األداء الربناجمي مليزانية عام   - ٥
                     الربع األول من السنة  :     ٢٠٠٦                              بيانات األداء املايل مليزانية عام   - ٦
      ٢٠٠٦                                   افتراضات ختص امليزانية الربناجمية لعام   - ٧
   :          مباين احملكمة  - ٨

               املباين الدائمة   ) أ (  
     قتة         املباين املؤ   ) ب (  

                  خدمات موظفي األمن  - ٩
                تكاليف االحتجاز  -  ١٠
                               نظام املعاشات التقاعدية للقضاة  -  ١١
                                                شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونائيب املدعي العام  -  ١٢
                          اخلطة االستراتيجية للمحكمة  -  ١٣
                                      اآلثار املترتبة على تغيري الفترة املالية  -  ١٤
                                 الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاا  -  ١٥
        ل أخرى    مسائ  -  ١٦
                          املوافقة على تقرير الدورة  -  ١٧
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   :                                               وحضر األعضاء التالية أمساؤهم الدورة السادسة للجنة  - ٥
  

   )   بنن (                المربت داه كيندجي   - ١
   )        أستراليا (            دافيد داتون   - ٢
   )       بوليفيا (                        إدواردو كاالردو أباريثيو   - ٣
   )     األردن (     ايبة   غر  .       فوزي أ  - ٤
   )                   ى وآيرلندا الشمالية                            اململكة املتحدة لربيطانيا العظم (          بيتر لوفل   - ٥
   )      أوغندا (        مووانغا   .  س  .      جون ف  - ٦
   )      أملانيا (           كارل باشكي   - ٧
   )        سلوفاكيا (               إيلينا سوبكوفا   - ٨
   )      بلجيكا (                  إيتيان تيليمانس -      ميشيل   - ٩
   )        أوروغواي (              سانتياغو وينس   -  ١٠

  
     حضور   )             مجهورية كوريا (         جا هان -                                              وألسباب هلا عالقة بالشغل، تعذر على السيد ميونغ     - ٦

   .                ووجه اعتذاراته      الدورة
  
                                                               ً                   والحظت اللجنة مع األسف أن جمموعة أوروبا الشرقية مل تعني حىت اآلن مرشحاً ليحل                - ٧

                                                     اليت استقالت ألسباب هلا عالقة بالشغل وحثت على أن يتم هذا   )      التفيا (                         حمل السيدة إينا ستاينبوكا 
   .        ُ                         التعيني قُبيل الدورة املقبلة للجمعية

  
                       يف اجتماعات اللجنة لعرض            إىل االشتراك                    لمحكمة التايل ذكرها                       ودعيت األجهزة التابعة ل  - ٨

   .                                         هيئة الرئاسة، مكتب املدعي العام وقلم احملكمة  :         التقارير
  
                           ً                                                           ولزمت اللجنة دقيقة صمت ترمحاً على روح الدكتور ميدارد رويالمريا، املدير السـابق               - ٩

                 وقد أدىل كل من      .                  أوائل هذا العام                                                                   ألمانة مجعية الدول األطراف وأمني اللجنة الذي وافته املنية يف           
   .                        الرئيس ورئيس احملكمة ببيان

  
                مشاركة املراقبني  -   باء
  

   .                                                                  ً            قبلت اللجنة طلب التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية أن يقدم بياناً أمام اللجنة  -  ١٠
  

                                       البيانات اليت أدىل ا ممثل الدولة املضيفة  -   جيم
  

                                   ، أدىل السفري إدموند ولينشـتاين،         ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان   ٢٤                               يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -  ١١
                                                                                                     املدير العام، فرقة العمل اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية، بوزارة الشؤون اخلارجيـة يف هولنـدا               

   .                                                                                ببيانات باسم الدولة املضيفة حول قضايا املباين الدائمة واملباين املؤقتة وتكاليف االحتجاز
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                                              ا املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورا السادسة              النظر يف القضاي  -     ً ثانياً
  

                        استعراض القضايا املالية  -   ألف
  
           االشتراكات      تسديد      حالة   - ١

  
        املرفـق     (    ٢٠٠٦         أبريـل    /        نيسان   ٢٧               االشتراكات حىت          تسديد                         استعرضت اللجنة حالة      -  ١٢
                     ً                            يورو ما زال مستحقاً عـن الفتـرات املاليـة        ١٠     ٤٣٨     ٣٤١                      والحظت أن ما جمموعه        ).     األول
                 عما كان عليه       ٢٠٠٦                                                  ً                   وأعربت عن قلقها من أن معدل التسديد قد ازداد تدهوراً يف عام               .        السابقة

                                                              يف املائة من االشتراكات كانت قد وردت حبلول هذه الفترة             ٥٥         حيث أن     :                    يف السنوات السابقة  
  .                                             يف املائة فقط قد وردت يف السنة اجلارية          ٤٤         ولكن       ٢٠٠٥                  يف املائة عام       ٥٠    ، و     ٢٠٠٤         من عام   

                                                                يف املائة فقط من الدول هي اليت سددت كامل ما عليها من               ٣٠                                  أعربت اللجنة عن القلق من أن        و
   .            ً                        يورو مستحقاً عن كافة الفترات املالية  ٥٣     ٩٧٤     ٥٦٠                               االشتراكات، وبذلك يبقى ما جمموعه 

  
                                      التابع للمكتـب سيواصـل نظـره يف                    يف نيويورك                                      والحظت اللجنة أن الفريق العامل        -  ١٣

       وأعربت    .                                                                     يف ذلك االقتراحات املتعلقة بالتشجيع على تسديد االشتراكات يف حينها                       املتأخرات مبا   
                                                           نقص نقدي يف املستقبل سببه عدم تسديد الـدول أألطـراف                                                  اللجنة عن قلقها إزاء احتمال حدوث       

                                                  نيويورك على مواصلة وضع تدابري للتشـجيع علـى           يف                                             الشتراكاا وشجعت اجلمعية والفريق العامل      
   .            الدفع يف حينه

  
                                 الدول املتأخرة عن سداد اشتراكاا  - ٢
  

           ، املتعلـق  ICC-ASP/4/Res.4              من القـرار    ٤٧-  ٤٠                 ً               أحاطت اللجنة علماً بالفقرات من     -  ١٤
                                                         من نظام روما األساسي على الدول املتأخرة عن سداد             ١١٢              من املادة     ٨                         بإجراءات تطبيق الفقرة    

                                         بأن تنظر اللجنة يف الطلبات املقبلة املتعلقة                   ً                    وأحاطت اللجنة علماً مبقرر اجلمعية القاضي   .          اشتراكاا
                                                     من نظام روما األساسي وأجرت مناقشة أولية حول            ١١٢              من املادة     ٨                            باإلعفاء من تطبيق الفقرة     

   .                                        الكيفية املثلى املمكن أن تؤدى ا هذه املهمة
  
         الوجه                                                                                       شددت اللجنة على أنه لن يتيسر هلا أن تؤدي املهمة اليت أناطتها ا اجلمعية على                -  ١٥

          أكتوبر من  /                                                                         املالئم يف غضون الدورة اليت تدوم مخسة أيام واليت تعقدها اللجنة يف شهر تشرين األول
                                                                                           ويساور اللجنة القلق من أن عبء العمل املتمثل يف النظر يف امليزانية واملباين واحلسابات                .        كل عام 

                                      ثقيل الوطأة على اللجنة إىل احلـد                                                                  ً         املالية وطائفة من القضايا امليزانوية واإلدارية أصبح بالفعل عبئاً        
    بيد   .                                                                     ً                       الذي جيعلها غري قادرة على توفري املشورة ذات اجلودة العالية إىل اجلمعية وفقاً الختصاصاا             

   .      أكتوبر /                                                             أن اللجنة ترغب يف أن تتالىف، إن أمكن، متديد دورا لشهر تشرين األول
  
                                       الثة من أعضاء اللجنة أن جيتمعوا ملـدة                                                    ، اتفقت اللجنة على أن تطلب الرئاسة من ث                  بناء عليه   -  ١٦

                                                                              ً                           يوم أو يومني خالل الفترة اليت تسبق مباشرة دورا السابعة للنظر يف طلبات اإلعفـاء وفقـاً ملقـرر                   
                                                                                   وسوف جيتمع أعضاء اللجنة الثالثة بصورة غري رمسية وسيقومون بعرض اسـتنتاجام علـى           .       اجلمعية
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                                وسوف يطبق هذا الترتيب بداية       .                       اد توصيات إىل اجلمعية                                  وتعمد اللجنة بدورها إىل اعتم      .            اللجنة ككل 
   .                                       ويعاد النظر فيه بعد ذلك من قبل اللجنة    ٢٠٠٦      يف عام 

  
        ُ              للمكتب كُلف ببحث مبادئ                                                     والحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل يف نيويورك التابع   -  ١٧

                       من قرار اجلمعية املشار   ٣٨                                                         ً             توجيهية ممكنة بشأن تقدمي الوثائق املتعلقة بطلبات اإلعفاء وفقاً للفقرة      
                                                         والحظت اللجنة أا سوف حتتاج إىل وضع إجراءات خاصة ا للنظر يف   .       أعاله  ١٤              إليه يف الفقرة 

                                                                                            طلبات اإلعفاء وستكون هذه اإلجراءات بالضرورة مرتبطة باملبادئ التوجيهيـة الـيت يعتمـدها           
                               رات ذات الصلة اليت تستجد علـى                                                             ولذلك طلبت اللجنة من األمانة إبقاءها على علم بالتطو          .      املكتب

                                                                                                      صعيد الفريق العامل يف نيويورك واتفقت على أن يقوم األعضاء الثالثة املعينون لبحث طلبات اإلعفاء               
   .    ً                                             أيضاً يف هذه املسألة يف وقت سابق للدورة السابعة للجنة       بالنظر 

  
               صندوق الطوارئ  - ٣
  

                                صندوق الطوارئ بقي عند مسـتوى                     ً                                    أحاطت اللجنة علماً بالبيان املقدم من احملكمة بأن           -  ١٨
                   وأعربت عن استحساا   .     ٢٠٠٤                                                     ماليني يورو ومل يستخدم منذ إنشائه من قبل اجلمعية يف عام   ١٠

                                                    املرونة القائمة يف إطار ميزانيتها قبل استخدام الصندوق      توخي                                  للفكرة القائلة بأن تسعى احملكمة إىل 
        واللجنة   .                                    خيص متطلبات الوصول إىل الصندوق                              الذي تتبناه احملكمة فيما         كذلك                 لتفسري املتشدد    ل و

                                                                                            باقية، يف الوقت نفسه، على اعتقادها بأن صندوق الطوارئ ميثل أداة مالية قيمة لتوفري املوارد املالية 
                                                                                          اإلضافية غري املتوقعة يف بعض الظروف وتفادي إدراج اعتمادات خمصصة لطوارئ غري حمتملة يف              

           ً                                                   اتفقت، تبعاً لذلك، على أن قرار املدعي العام القاضي بعـدم إدراج   و  .                             امليزانية اليت حتظى باملوافقة   
                          ولكن تلتمس مثل هذه املوارد   ،     ٢٠٠٦                                                    تكاليف التحقيقات اخلاصة بالطب الشرعي يف امليزانية لعام 

                                                        ً     ً                                من الصندوق االحتياطي إذا دعت الضرورة إىل ذلك، ميثل استخداماً حسناً لألداة املتجسـدة يف               
                                                                         ت اللجنة إبقاء الصندوق قيد االسـتعراض يف ضـوء جتربـة اسـتخدامه                  وقرر   .              صندوق الطوارئ 

   .    ٢٠٠٨                                              والحظت أن اجلمعية سوف تقوم باستعراض الصندوق عام 
  
                     استثمار فائض األموال  - ٤
  

  . (ICC-ASP/5/CBF.1/9)                 ً                                           أحاطت اللجنة علماً بالتقرير عن استثمارات فائض األموال           -  ١٩
                                                  ض االستثمارات داخل احملكمة إال أن املسـجل هـو                                                    والحظت أنه بالرغم من إنشاء جلنة استعرا      

  .                                            من النظام املـايل والقواعـد املاليـة         ٩                           ً             عن استثمار فائض األموال وفقاً للبند                      املوظف املسؤول   
        والحظـت    .                                                                                 والحظت اللجنة أن املسجل يعتزم استعراض الترتيبات الراهنة يف املستقبل القريب          

                                            لصندوق العام وصندوق رأس املال العامل سـيقيد                                              اللجنة كذلك، أن الدخل الذي يدره استثمار ا   
                            من النظام املايل والقواعـد   ٤-   ١٠٩                      ً                                  حلساب الدخل املتنوع وفقاً ملا هو منصوص عليه يف القاعدة       

   .      املالية
  
                                                              أنه ينبغي إعادة فائض األموال إىل الدول األطـراف علـى أسـاس          ً   أيضاً              والحظت اللجنة   -  ٢٠

   .                             سنوي ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك
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                مسائل امليزانية  -   باء
  
      ٢٠٠٥                          األداء الربناجمي مليزانية عام   - ١
  

          ً                                                                                كان معروضاً على اللجنة تقرير بشأن األداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية عن عام               -  ٢١
٢٠٠٥      (ICC-ASP/5/CBF.1/4) .        نت احملكمة أن معدل التنفيذ املايل الشامل أثناء عاموبي                                                       ٢٠٠٥      
                                                وقد حتققت االفتراضات املتعلقة بنشاط احملاكمة        .                              ة من امليزانية املوافق عليها              يف املائ      ٨٣,٤        متثل يف   

   .                                   ونتج عن ذلك اخنفاض يف تكاليف املوظفني    ٢٠٠٥          أثناء عام 
  
                                                                                     وأشارت اللجنة إىل توصياا السابقة املتعلقة بامليزنة القائمة على أساس النتائج وصـياغة      -  ٢٢

                                               ق، بعض التباين يف نوعية اإلجنازات اليت مت الوقـوف                        والحظت، يف ذلك السيا      )١ (             مؤشرات األداء 
                                                         ً      وعلى الرغم من أن اللجنة وافقت على أن هناك فيما يبدو تقـدماً       .                              عليها بالنسبة ملختلف الربامج   

                                                          فإن العديد من اإلجنازات اليت مت تعيينـها يف التقريـر                 ً                                           متواصالً يف تطبيق امليزنة القائمة على النتائج        
   .                    ً ويتوجب حتسينها مستقبالً  )           من نتائج   ً بدالً (               كانت متثل نواتج 

  
                       ً          جاء أعلى مما كان متوقعاً بالنظر      ٢٠٠٥                                                والحظت اللجنة أن معدل استخدام ميزانية عام          -  ٢٣

                       والحظت اللجنة، بوجـه      .                                                                     إىل أن االفتراضات املتعلقة باملرحلة املتصلة بنشاط احملاكمة مل تتحقق         
                              ً                 باملساعدة املؤقتة العامة وجتاوزاً يف اإلنفاق أقـل               ً     ً                        خاص، أن جتاوزاً مهماً سجل يف النفقات املتعلقة  

                                                     ً وتعذر على اللجنة حتليل أسباب أوجه جتاوز اإلنفاق هذه نظراً   .     ً                           حجماً بالنسبة لبنود أخرى عديدة  
ِ                                                ألن التقرير مل ينطِو إال على بيانات مالية إمجالية عن الفترة                                                ولذلك طلبـت اللجنـة أن يشـتمل          .                 

                                                                        صيل للنفقات حبسب الربنامج األمر الذي من شأنه أن يسـهل الرقابـة                                           التقرير، يف املستقبل، على تف    
                ً                                               وأوصت احملكمة أخرياً بأن يتضمن التقرير يف املستقبل معلومـات            .                                األكثر صرامة على نفقات احملكمة    

   .                                                                      كذلك عن مستويات التوظيف الفعلية مقابل املستويات املنصوص عليها يف امليزانية
  
                     الربع األول من السنة  :     ٢٠٠٦           يزانية عام                    بيانات األداء املايل مل  - ٢
  

    ٣١          ً                                                                                كان معروضاً على اللجنة التقرير املتعلق بأداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حـىت                -  ٢٤
                          يف املائة من امليزانية       ٢١                       والحظت اللجنة أن حنو       . (ICC-ASP/5/CBF.1/10)      ٢٠٠٦      مارس   /    آذار

                              مبا يف ذلك املساعدة املؤقتـة       (                   بعض بنود اإلنفاق            وأن       ٢٠٠٦    ُ                                   قد أُنفق أثناء الربع األول من عام        
  .                                             استخدمت مبعدل فاق متوسط معـدل التنفيـذ         )                                          العامة والعمل اإلضايف واخلرباء االستشاريون    

                                                                              تتوقع أن تدبر شؤون اإلنفاق بعناية أكرب لتجنب جتاوز املستويات املأذون ا                                      وكررت اللجنة قوهلا إا     
                                                                     عالوة على ذلك بينت اللجنة أا تتوقع أن تدبر املوارد بعنايـة              .                                    بالنسبة لكل وجه من أوجه اإلنفاق     

     ً                          وأخرياً طلبت اللجنـة أن تشـتمل     .                                                         تتمشى مع ما يحقق االفتراضات اليت قامت على أساسها امليزانية 
   .                        ً                              التقارير اليت تقدم مستقبالً على بيانات تتعلق بشغل الوظائف

  
                                                     

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )١(
منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨، الرابعة، الهاي

ICC-ASP/4/32(٦- باء- ، اجلزء الثاين)٢٧، الفقرة )ب.  
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      ٢٠٠٦        ية لعام                                   االفتراضات املتعلقة بامليزانية الربناجم  - ٣
  

                                                                                       أطلع املدعي العام اللجنة على آخر املستجدات املتعلقة بالتقدم احملرز يف حاالت ثـالث                -  ٢٥
  )                                                       هي حالة أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ودارفـور     (      نشطة                                يقوم بصددها بإجراء حتقيقات     

ـ       ة   ً                        ً                 فضالً عن االعتقال الذي مت مؤخراً لشخص موجه                     أن مجهوريـة                                      إليه التهمة يف التحقيقات بش
                                             وقد بدأ بالفعل النشاط السابق للمحاكمـة         .                                                 الكونغو الدميقراطية ونقل هذا الشخص إىل احملكمة      

      ً                                                      مزيداً من العمل املتصل باحملاكمات ولكن احملاكمات يف حد ذاا قد ال     ٢٠٠٦              وسوف يشهد عام 
ـ        .     ٢٠٠٦                                                  تقع بالسرعة اليت كانت مفترضة يف ميزانية عام                       ا إذا كـان                                كما أنه ليس من املؤكد م

                                          وهذه عوامل تؤثر بالضرورة على ميزانية        .                                                 ستحدث اعتقاالت إضافية يف املستقبل وزمن حدوثها      
               ً    كما كان متوقعاً يف     ٢٠٠٦                                                        وأبلغ املدعي العام اللجنة بأن حالة رابعة ستفتح يف جمرى سنة   .      احملكمة

                        دة توزيع للموارد اليت                                                           ً                 السابق يف االفتراضات اليت وضعت خبصوص امليزانية الراهنة مالحظاً أن إعا          
   .                               ً                               تخصص حلالة رابعة ميكن أن حتدث رهناً بالتقدم احملرز يف التحقيقات األخرى

  
                                                                              وأعربت اللجنة عن تقديرها ملا تفضل به املدعي العام من حتديث لألعمال اليت قام ا وما   -  ٢٦

   .                                    يترتب عن ذلك من آثار يف ميزانية احملكمة
  
      ٢٠٠٧             املقترحة لعام                         إعداد امليزانية الربناجمية   - ٤
  

                                      سيزداد فيما يرجح مبا ال يقل عن            ٢٠٠٧                                                أبلغت احملكمة اللجنة بأن مستوى ميزانية عام          -  ٢٧
                                                                               ً                 ماليني يورو بالنظر لكامل التكاليف املترتبة على الوظائف اليت متت املوافقة عليها سابقاً واليت             ١٠

                            وليات املترتبة عن املعاشات                                    وبالنظر كذلك للتضخم وللمسؤ        ٢٠٠٦           ً      ً            قدرت تقديراً جزئياً يف عام      
                                      كما قد تنشأ تكاليف إضافية يف عام         .                                                              التقاعدية والتكاليف اجلديدة املتصلة باملباين املؤقتة اإلضافية      

                                  وبينت احملكمة أن هذه التكاليف ناشئة   .                                              هلا صلة مبرافق االحتجاز والنشاط املتعلق باحملاكمة    ٢٠٠٧
                                                   مل خارجة عن سيطرة احملكمة ولكنها ال تضـيف إىل                               ً                     عن قرارات اختذا سابقاً اجلمعية وعن عوا      

      ٢٠٠٧                                                                        وستعمد احملكمة بطبيعة احلال إىل القيام بدراسة فاحصة ملتطلباا لعام             .                ً   طاقة احملكمة شيئاً  
   .    ٢٠٠٧                                              خالل إعدادها للميزانية الربناجمية املقترحة لعام     ٢٠٠٧                       وللتكاليف اإلضافية لعام 

  
                                                  نوات عديدة من النمو املتسارع مسح اآلن بتـوفري                                         الحظت اللجنة أن احملكمة شهدت س       -  ٢٨

                                 وعلى حـني تفهـم اللجنـة أن          .                                                           جزء مكمل كبري من املوظفني وطاقة هائلة بالنسبة للمحكمة        
                                                           لن تتخذ صيغتها النهائية حىت وقت متأخر من السـنة               ٢٠٠٧                                     االفتراضات املتعلقة بامليزانية لعام     

                            لن ختتلف، فيما يـرجح،          ٢٠٠٧                ت اخلاصة بعام              ً                                     أحاطت علماً ببيان املدعي العام بأن االفتراضا      
                                                 وبالنظر إىل هذا، شددت اللجنة على أا تتوقع          .     ٢٠٠٦      ً      ً                                 اختالفاً بارزاً عن االفتراضات املتعلقة بعام       

                                               عند املستوى األدىن وتكون مستقاة مـن التغـيريات       ٢٠٠٧                                       أن تبقى أي زيادات مقترحة مليزانية عام   
   .                         املنبثقة عن افتراضات احملكمة
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                  خدمات موظفني األمن  - ٥
  

         خارجيـة            ً                                                                     كان معروضاً على اللجنة التقرير املتعلق بتكاليف وفوائد االستعانة مبصـادر              -  ٢٩
                     ، وهذا اجلدول يورد    (ICC-ASP/5/CBF.1/3)                                             خبصوص بعض اخلدمات اليت يوفرها موظفو األمن        

                   ً ية اليت يؤديها حالياً                                                                                مقارنة بني تكاليف وفوائد االستعانة مبصادر خارجية بالنسبة لبعض املهام األمن          
                                       واتفقت اللجنة يف الرأي مع االستنتاج        .                               أموال املساعدة املؤقتة العامة       من                        موظفون تدفع أجورهم    

                                 من حيـث الكفـاءة وتـوفري        -                                                                    الذي توصل إليه التقرير والقائل بأن هناك فوائد جتنيها احملكمة           
                              بت اللجنة مبقولة أن مكتـب         ورح  .                                     يف احلفاظ على الترتيبات الراهنة     -                         التكاليف على حد سواء     

     ً                       وتبعاً لذلك أوصت اللجنـة       .                                                                      املراقبة الداخلية للحسابات قد حتقق من منهجية واستنتاجات التقرير        
                                                                        مبن تستخدمهم احملكمة على األساس الراهن مـن مـوظفني أمنـيني الزمـني                                تتواصل االستعانة        بأن  

  .                       للخدمات اليت جرى تعيينها
  
                تكاليف االحتجاز  - ٦
  

  .                                                                     من ممثل الدولة املضيفة ومن احملكمة فيما يتعلق بتكاليف االحتجـاز                  مذكرات        لجنة          تلقت ال   -  ٣٠
                              يورو للزنزانة الواحـدة يف       ٢٨٩  ُ                                                                      وأُبلغت اللجنة بأن التكاليف الراهنة اليت حتمل على احملكمة تتمثل يف            

  .               على سعر ائي                                                                          بيد أن املناقشات متواصلة بني احلكومة املضيفة واحملكمة وقد مت االتفاق              .              اليوم الواحد 
                                  وسعت اللجنة كذلك للحصول علـى        .                                                                وأعربت اللجنة عن أملها يف أن يتم التوصل إىل نتيجة مرضية          

       توضيحات خبصوص ما إذا كان السعر الذي حتم                                                     له احلكومة املضيفة يستند إىل أساس استرجاع كامل                                                   
                            الحظت اللجنة أن تطبيق مبـدأ   و  .                                    ً                                       التكلفة أو ما إذا كان يتضمن إما رحباً للدولة املضيفة أو معونة منها           

                                                                                                       استعادة كامل التكلفة ينبغي أن يسمح بإجياد تسوية للتكاليف على أساس تقين يرتكز علـى سياسـة                 
                       وقررت اللجنـة أن      .                                                                                  الدفتر املفتوح اليت تنتهجها الدولة املضيفة، دون اشتراط مفاوضات متطاولة األمد          

   .    ٢٠٠٧                   ناجمية املقترحة لعام                                              تعود إىل هذه القضية أثناء نظرها يف امليزانية الرب
  

            مباين احملكمة  -   جيم
  

               املباين الدائمة   ) أ (
  :                                                                                           استمتعت اللجنة إىل عرض للتقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدوليـة              -  ٣١

                            قدمه فريق على رأسه رئـيس  (ICC-ASP/5/CBF.1/1)                                        حتديث للمقارنة املالية خليارات اإلسكان      
   .           بيتر كاول-                                             بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة، القاضي هانس                اللجنة املشتركة 

  
                                                                                       وأبلغت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة اللجنة بأن التقريـر اجلديـد         -  ٣٢

                                            ً                                                        املتعلق مبقارنة مالية خليارات اإلسكان يوفر حتديثاً للمعلومات اليت يتضمنها تقرير السنة املاضـية،             
                                                                                 ضوء العرض اجلديد املقدم من الدولة املضيفة خبصوص موقع ألكساندر كازيرن، وهـو          ُ      أُجري يف 

                        والشروط اليت يتضمنها هذا   .  )٢ (    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ٢٥                              العرض املتضمن يف رسالتها املؤرخة 
                                                     

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة   )٢(
، املرفق )ICC-ASP/4/37منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧- ٢٦، املستأنفة، نيويورك

  .الرابع
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                                                                        لـه ميزة من وجهة النظر املالية أفضل من اخليارين اآلخرين اللـذين سـبق             ً    خياراً               العرض جعلته 
                                                                            االستمرار يف استخدام مبىن األرك أو التهيئة اجلديدة ملباين احملكمة اجلنائية الدوليـة    (          هما ومها        تعيين

                                                         ً                    وبينت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة أيضاً أا تفضل              ).                    ليوغوسالفيا السابقة 
                          لغرض حمـدد وبالوظيفيـة                                                                              بكل تأكيد خيار الكساندر كازيرن باالستناد إىل اتسامه بطابع البناء           

   .                        واألمان وإبراز هوية احملكمة
  
           منوذج طاقة       وضع                                                                             وأبلغت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة اللجنة بأن             -  ٣٣

        تبيـان              سـتخدم يف      ت           التوظيـف                    لتحديد مستويات                                               للمحكمة من شأنه أن يوفر منهجية سليمة        
                                                  ليت يتم حتديثها بشكل متواصل وكذلك االفتراضات املتعلقة             فالتقديرات ا  .                       احتياجات املباين الدائمة

                                                                                          مبا تستلزمه من مرونة وتوزيع ميكن أن تستخدم كمدخل من مدخالت املنافسة الدولية على وضع           
     ً                                                                                وتبعاً لذلك تعتقد اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة بأن احلاجة              .              تصميم معماري 

             وحىت يف حالة     .                             التقديرات املتعلقة بالتوظيف      أن                              هن إىل اختاذ قرار ائي بش                            ال تدعو يف الظرف الرا    
                                                                                        التغيريات اليت تطرأ يف وقت الحق على العملية فإن تكلفة التعديالت اليت تدخل أثناء مرحلة وضع     

                                               تأجيل البدء يف املشروع لغاية توافر أرقـام               تكلفة                                                التصميم ستكون على ما يرجح أدىن بكثري من         
   .     مؤكدة

  
                                                                                         ووجهت اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة نظر اللجنة إىل التكـاليف               -  ٣٤

                        فبعد فترة اإلجيار ااين      .                                              ً                              اإلضافية احملتمل أن يتسبب فيها تأخري يف البت ائياً بشأن املباين الدائمة           
        ومقداره  (       ىن األرك                                     فإن كل سنة تأخري ستكلف سنة من إجيار مب  )     ٢٠١٢                     وهو الذي ينتهي يف عام  (

  .                                                                         باإلضافة إىل تكاليف استئجار مباين مؤقتة إضافية هي اآلن قيد النظـر             )               مليون يورو     ٥,٣     ً  حالياً  
                                                                                                   عالوة على ذلك، ومبا أن تكاليف البناء من شأا أن تزداد مبفعول التضخم، من شـأن القـوة                   

                       يفة أن تتدىن مع مرور                                            مليون دوالر واملعروض من الدولة املض         ٢٠٠                               الشرائية للقرض الذي مقداره     
    .      الزمن

  
                   ً                                                                      واستمعت اللجنة أيضاً إىل بيان ألقاه السيد إدموند ولينشتاين، املدير العام لفرقة العمـل         -  ٣٥

                                                                                             املخصصة للمحكمة اجلنائية الدولية، بوزارة الشؤون اخلارجية يف هولندا الذي شدد على وجوب             
                                     كمة اخلاص بألكساندر كازيرن يـوفر                              وقال إن مشروع عرض احمل      .                               إيالء األولوية للمباين الدائمة   

     ً     ً                                                                         أساساً حسناً النتقاء مهندس معماري ولكن املطلوب من احملكمة أن توفر املزيد مـن املعلومـات    
                                                                            وبين أن احلكومة املضيفة ترغب يف اختاذ قرار واضح بشأن اخليارات مبـا يف                .                   املتعلقة باملتطلبات 

   .        إىل توضيح      حيتاج              طرائق التمويل               جانب من جوانب             ذلك بيان أي 
  

               خيارات اإلسكان
  
     من   ٨٣                                                                                  أشارت اللجنة إىل توصياا السابقة املتعلقة خبيارات اإلسكان املتضمنة يف الفقرة              -  ٣٦

              الصادر عن   ICC-ASP/4/Res.2   ّ       ً                وذكّرت أيضاً بأن القرار       .  )٣ (                                  التقرير عن أعمال الدورة اخلامسة    
                                                     

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٣(
منشور احملكمة اجلنائية الدولية  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨الرابعة، الهاي، 
ICC-ASP/4/32(٦- باء- ، اجلزء الثاين)٨٣، الفقرة )ب.  
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         لتلبيـة                املرونة األكـرب              على األرجح     يتيح "                       ّ                             مجعية الدول األطراف قد سلّم بأن ألكساندر كازيرن        
                              وأن القرار الذي يتخذ بشأن        ".                                                             مقتضيات حمكمة دائمة من حيث احلجم والطابع الوظيفي واألمن        

                            والعرض املقدم من الدولـة       .                                                                        املباين الدائمة ستترتب عليه آثار مالية مهمة بالنسبة للدول األطراف         
                                            قرار من اجلمعية بانتقاء خيـار ألكسـاندر                             من ناحية أخرى ويف غياب      .                        املضيفة يؤيد هذا احلكم   

                                                                                          كازيرن من واجب احملكمة مواصلة العمل على وضع مقترحات بديلة الستئجار أماكن يف الهاي              
          لكي تعرض    )                                                                                   مبا يف ذلك موقع األرك وموقع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة            (

   .                        على اجلمعية خيارات حقيقية
  
                                                                         نة أن اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنية باملباين الدائمة والدولة املضـيفة                والحظت اللج   -  ٣٧

                                                                                   حيبذان خيار ألكساندر كازيرن فيما خيص املباين الدائمة للمحكمة ومها ال يعتربان موقع األرك وال 
   .                                                       ً     ً       موقع احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بيوغسالفيا السابقة بديالً قابالً للبقاء

  
            ً                                                                       اللجنة علماً باملقولة اليت مفادها أن حاالت التأخري يف املشروع من شـأا أن                     وأحاطت  -  ٣٨

         ّ                                                                           وفيما تسلّم اللجنة ذه اإلمكانية فهي تشدد على اآلثار املالية املهمة املترتبـة               .                  تزيد يف التكاليف  
                                                    ومثل هذه العوامل تربر النظر الفـاحص يف كافـة            .                                          على املشروع واملخاطر الكبرية اليت حتف به      

   .                                                جوانب املشروع ومالزمة جانب احليطة يف عملية اختاذ قرار
  

                                 مستويات التوظيف ومواصفات املشروع
  
                                       أمهية وضع تقديرات يعتد ا فيما خيص مستوى      بشأن                                  أشارت اللجنة إىل تعليقاا السابقة   -  ٣٩

          ت اإلسكان                                                                                      التوظيف األقصى احملتمل للمحكمة بغية االهتداء بتلك التقديرات عند النظر يف خيارا           
                                                والحظت احلجة اليت ساقتها اللجنة املشتركة بـني          .  )٤ (                                      ووضع املواصفات اخلاصة باملباين الدائمة    

                                                                                         األجهزة املعنية باملباين الدائمة القائلة بأن أعداد املوظفني ميكن إدماجها يف مراحل الحقة من عملية  
                                 ارية خيارات استخدام مبىن األرك                          ً       ً               ملستويات التوظيف تأثرياً مباشراً على استمر                   ، مبينة أن           التخطيط

                                                                                               أو مبىن احملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة حيث أن هذين اخليارين مالئمان ملا جمموعه              
         وأحاطـت    .       موظف ١     ٣٠٠      ً                                                    موظفاً ولكن ميكن التوسيع فيهما بشكل يصل إىل ما مستواه         ٨٥٠

                                  يف املرفق الثـاين، جممـوع عـدد         (          د بيانه              ً     ً                   ً                      اللجنة علماً أيضاً بعدد العاملني حالياً يف احملكمة الوار        
                                                                    وبأن املتوقع أن يوفر منوذج طاقة للمحكمة، عندما يوضع يف صيغته             )                        األشخاص العاملني باحملكمة  

   .                                   ، تقديرات جديدة خبصوص مستويات املوظفني    ٢٠٠٦     أغطس  /             النهائية يف آب
  

                            مقارنة مالية خليارات اإلسكان
  
                                                    حملكمة واملتضمنة مقارنة مالية خليارات اإلسكان آخذة                                         حبثت اللجنة املذكرة املقدمة من ا       -  ٤٠

                                                                                                    بعني االعتبار العرض املقدم من الدولة املضيفة لبناء مباين دائمة على موقع ألكسـاندر كـازيرن                
(ICC-ASP/5/CBF.1/1)                ٢٠٠٥     ً                             ً                           ، فضالً عن الورقة األسـاس الـيت قـدمت أصـالً يف عـام      

(ICC-ASP/4/23) .      استخدمتها احملكمة قارنت بني اخليـارات                                      والحظت اللجنة أن املنهجية اليت                                          
                                                                                                   الثالثة املتعلقة باملباين الدائمة مع افتراض بعض التكاليف فيما خيص بناء مكاتب جديدة بكل من               

                                                     
  .٣٤ و٣٣الفقرتان ) أ(٦- باء-  واجلزء الثاين٨٢، الفقرة )ب(٦- باء- ، اجلزء الثايناملرجع نفسه  )٤(
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                                                                                            األرك واحملكمة اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة لرفع طاقة هذين املوقعني لكي تسع ملا جمموعه         
                                                           ن الورقة توفر بعض البيانات املالية املقارنة املفيدة رأت                               وعلى حني رأت اللجنة أ      .        موظف  ١     ٣٠٠

ٍ          أن نفس هذه الورقة تتضمن أساساً غري كاٍف                                                    يسمح باخللوص إىل نتائج حمددة بشأن كل خيار       ال                               ً      
                  ً                                               ورأت اللجنة، حتديداً، أن الورقة ال تعكس خيارات حقيقية تتاح            .                              من اخليارات الثالثة على حدة    
                                                                   إلضافية ال ميكن أن تشيد ال على موقع األرك وال على موقع احملكمة                         ً                للجمعية نظراً ألن املكاتب ا    

   .                                اجلنائية اخلاصة بيوغوسالفيا السابقة
  
                 ً                                                                          والحظت اللجنة أيضاً أن املقارنة املالية اليت أجرا احملكمة للخيارات تفترض امتالك احملكمة               -  ٤١

      وقـد    .                          ومة املضيفة مبلكية املوقع      احلك      حتتفظ                                                           للمباين اليت تشيد على موقع ألكساندر كازيرن على حني          
 ُ                                                                                                    أُبلغت بأن هذا اخليار رمبا يثري بعض املصاعب يف ظل قانون امللكية للدولة املضيفة وطلبت اللجنـة أن              

   .              يف دورا املقبلة       املسألة               جيري توضيح هذه 
  
                                                                                           وخلصت اللجنة إىل أنه يلزم حتقيق املزيد من التقدم فيما خيص مشروع ألكساندر كـازيرن                 -  ٤٢
                            وطلبت اللجنـة إىل احملكمـة       .                                                                   ة إعداد تقديرات أكيدة وموثوقة جبملة التكاليف احملتملة للمشروع           بغي

                                                                                                       قيامها، عند إعداد هذه التقديرات، بتقصي خمتلف اإلمكانيات لتشييد وصيانة املباين الدائمة بالشراكة             
                ساسية للمبـاين                                                                 كما طلبت من احملكمة أن تلقي الضوء الكاشف على السمات األ            .                 مع القطاع اخلاص  

                          تساعد اجلمعية على البـت يف       لكي                                    ً                                  الدائمة مبوقع ألكساندر كازيرن متييزاً هلا عن السمات االختيارية،          
                                                         وطلبت اللجنة باإلضـافة إىل ذلـك أن يسـتند وضـع هـذه          .                                  اخليار بشأن نطاق وتكلفة املشروع    

                          ء اليت تتمتع خبربة تنفيذ                                                                                التقديرات إىل مشاورات تضم جمموعة من الشركات املعمارية أو شركات البنا          
   .                   مشاريع كربى يف هولندا

  
         الرشيدة                                   املكتب اخلاص باملشروع وترتيبات اإلدارة 

  
                                                                                   اللجنة يف الرأي مع ما تذهب إليه اللجنة املشتركة بني األجهزة املعنيـة باملبـاين               اتفقت  -  ٤٣

                 املتصلة باملبـاين            بأعماهلا          للنهوض                                                              الدائمة من أن احملكمة حباجة إىل اكتساب قدرة ختصصية أكرب           
      ترتيب         يفترض يف  و  .                                                             كما رأت اللجنة أنه يتحتم إنشاء إطار قوي لإلدارة يف مرحلة مبكرة  .        الدائمة

                                                                                            كهذا أن يشتمل على القدرة التخصصية املالئمة اليت تتوفر للمحكمة يدعمها خرباء استشـاريون           
                    رة الرشيدة مستمرة                                                                  كما شددت اللجنة على أن احلاجة تدعو إىل وضع ترتيبات لإلدا            .        خارجيون

                                                                                            ومتينة تشتمل على خطوط واضحة لتحديد املسؤولية وجانب املساءلة داخـل احملكمـة وأمـام               
                                                                                       ولذلك طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تستعرض ترتيباا اإلدارية الداخليـة اخلاصـة باملبـاين           .       اجلمعية

           ً             يكون مسـنوداً بفريـق                                                                           الدائمة جلعل املسجل هو املوظف املسؤول عن املشروع داخل احملكمة وأن            
    .                                             توجيهي عايل املستوى مالئم أو بآلية أخرى للتنسيق

  
     ً                                                                                 وتبعاً لذلك، دعت اللجنة املسجل إىل تقدمي مقترحات لكي تنظر فيهـا يف دورـا املقبلـة            -  ٤٤

                     وينبغـي أن تغطـي       .                                                                           تحدد األدوار واملسؤوليات واخلطوط العامة واملساءلة خبصوص املباين الدائمـة         
   :                                     لى وجه اخلصوص، ااالت احلامسة التايل ذكرها           املقترحات، ع

  
   )               اشتراطات العميل (                     حتديد مواصفات التصميم    •
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   )                              مبا يف ذلك مستويات السلطة املخولة (         بالتكليف               املوافقة واإلذن    •
   .        والتكلفة                            يف موعده مع االلتزام بالنوعية                   ً                     تسليم املبىن مستوفياً للمعايري املتفق عليها    •
  .             ً                                   فيما خيص حتديداً القضايا املتصلة بتعيني وإدارة املخاطر  )   قل   مست (          توفري تأمني    •

  
                      إجراء املزيد من النظر

  
     ً                                 ً       ً                                                وأخرياً أوصت اللجنة بأن تقدم احملكمة حتديثاً إضافياً يتعلق باملشروع لتنظر فيه يف دورـا                 -  ٤٥

                                        وطلبت اللجنة، بوجه خاص، من احملكمـة         .                                                           السادسة مبا يف ذلك معلومات تتعلق بالنقاط اآلنفة الذكر        
             لـى موقـع                                                احملتمل للتكاليف املرتبطة بتشـييد مـبىن ع                 بالتراوح                                     أن تقدم تقديرات أكيدة وموثوقة      

   .                                                                                      ألكساندر كازيرن حىت يتوفر للجمعية أساس قوي للنظر يف كافة اآلثار املالية املترتبة على املشروع
  
               املباين الدائمة   ) ب (
  
          ً                                                                    كان معروضاً على اللجنة تقرير غري رمسي صادر عن املكتب، بصيغته اليت اعتمد ـا يف        -  ٤٦
                                       خيارات اإلسكان الثالثة بالنسبة للمحكمة                      ونظر املكتب يف تقريره يف  .  )٥ (    ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢٠

   :    ً          ً      ً                      علماً بأن خياراً واحداً يشتمل على متغريين اثنني
  

             بينكهورستالن   :         اخليار ألف
                       مباين مبواد مسبقة الصنع   :         اخليار باء

              ساتورنوسترات   ‘   ١ ‘             اخليار الفرعي   
           ويغاسترات   ‘   ٢ ‘             اخليار الفرعي   

           ليدشيندام   :         اخليار جيم
  

   :              وصيتني اثنتني مها              وتقدم املكتب بت  -  ٤٧
  

   ١            توصية املكتب 
  
    :]                 أوصى املكتب مبا يلي [
  
   :    ً       رهناً مبا يلي  )             املسبقة الصنع       باملواد            خيار املباين  (                إقرار اخليار باء  "
  
                              استعراض التكـاليف املدرجـة يف       عند                                                     ال تعترب جلنة امليزانية واملالية يف دورا السادسة،           ) أ (

            أقل مقبولية                                       ً  يف امليزانية بالنسبة للدول األطراف آثاراً                                      املرفق الرابع اآلثار احملتمل أن تترتب    
                 باخليارات األخرى؛       مقارنة 

  

                                                     
ي التابع للمكتب يقوم التقرير غري الرمسي للمكتب على أساس العمل الذي أجنزه الفريق العامل يف الها  )٥(

  .بشأن قضية املباين الدائمة
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                    أو اخليـار الفرعـي     ‘  ١ ‘                                                              أن تقرر الدولة املضيفة ما إذا كانت ستأخذ باخليار الفرعي باء        ) ب (
   ؛ ‘ ٢ ‘   باء

  
                 شخص كحد أقصـى     ٣٠٠                                                            من شأن املباين املؤقتة اجلديدة أن تسع يف البداية ملا جمموعه           ) ج (

   ً                  ً                                                                هناً بقرار يتخذ مستقبالً ينبثق عن عملية التخطيط االستراتيجي بني الدول األطـراف              ر
    ".      واحملكمة

  
   ٢            توصية املكتب 

  
    :]                 أوصى املكتب مبا يلي [
  
                                                                              ً                 يف ضوء الغموض الذي يكتنف الطاقة احلقيقية للجزء من مبىن األرك الذي حتتله احملكمة حاليـاً                 "

                                                         حول هذه املسألة ملساعدة الـدول األطـراف يف مـداوالا                                            تسدي جلنة امليزانية واملالية املشورة    
    ".      ً                         مستقبالً بشأن قضايا املباين الدائمة

  
  )            مبىن هوفتورن (                      ً                                                          ويعكس تقرير املكتب أيضاً حاجة احملكمة إىل أن حتتل بصورة مؤقتة املباين املؤقتة            

   .                           قبل أن يتسىن تنفيذ اخليار باء
  

                     نظر اللجنة يف املسألة
  

                                                                   سألة املباين املؤقتة اخلاصة باحملكمة يف ضوء قرار اجلمعية الوارد يف القـرار                حبثت اللجنة م    -  ٤٨
ICC-ASP/4/Res.12     وباالستناد إىل التقرير غري  الرمسي الالحق الصادر عن املكتب واملتضـمن ،                                                                    

   .                           لتقرير الفريق العامل يف الهاي
  
         ً         يعد متاحاً للمحكمة    مل             من مبىن األرك    " B       اجلناح   "                                       وأعربت اللجنة عن خيبة أملها لكون         -  ٤٩

                                                       وأشارت إىل أن الدولة املضيفة قد تعهدت بأن تـوفر            .                                         وذلك على النقيض من التوقعات السابقة     
      ١٦,٥                                        رحبت بالتزام الدولة املضيفة بتوفري مبلـغ   ف      سنوات      عشر                                   للمحكمة مباين بدون مقابل ملدة      

         التكاليف     أن                  إلضافة إىل ذلك                     والحظت اللجنة با    .                       املباين املؤقتة اإلضافية       على                        مليون يورو إلنفاقها    
                                      مليون يورو على مدى ما يتبقى من فترة     ١٦,٥                                              املنسوبة للدولة املضيفة ميكن أن تتجاوز ما مقداره 

                                                                                              اإلجيار ااين وهي تتوقع أن توقع الدولة املضيفة بتوفري هذه األموال حبسـب مقتضـى إيفائهـا              
   .                          بالتزامها بتوفري مباين جمانية

  
                                                                   النقاط اليت أحاهلا إليها الفريق العامل يف الهاي يف غضـون الوقـت                           ونظرت اللجنة يف      -  ٥٠

                                                                                             وخلصت إىل النتيجة القائلة بأن اآلثار املترتبة يف امليزانية على املباين مبواد مسبقة الصنع               .             احملدود املتاح 
                                                                                                  ستستحبها الدول األطراف بقدر ما تستحب اخليارات األخرى اليت نظر فيهـا الفريـق العامـل يف                 

                                                                                          باإلضافة إىل ذلك الحظت اللجنة أن بيان احملكمة بشأن االحتياجات احلالية مـن املكاتـب                  .     الهاي
     ٣٠٠                                                                                    واتفقت مع الرأي القائل بأن احملكمة تتطلب مباين مؤقتة جديدة تسع ملا أقصـاه                 )             املرفق الثاين  (

   .                                   شخص وذلك على سبيل االستعجال إىل حد ما
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  .                                  ً             ني من مبىن األرك اللذين حتتلهما حالياً احملكمة                        ً                      ونظرت اللجنة أيضاً يف طاقة كال اجلناح        -  ٥١
     ٦٥٠                                                                        ً       والحظت بيان احملكمة القائل بأن مبىن األرك، بتشكيلته الراهنة، ميكن أن يؤوي عدداً أقصاه 

                                                  ً                                    وأشارت اللجنة إىل أن مبىن األرك كان قد مت ترميمه مؤخراً لكي تسـتخدمه احملكمـة                  .      ً موظفاً
                                                               يئة مبىن األرك على النحو الذي جيعله يبلغ طاقة أعلى بشكل                                     ً          فالحظت أنه يبدو أن هناك جماالً لته      

                                                                                             بيد أن اللجنة خرجت باالستنتاج القائل أن يئة مبىن األرك من جديد ستكون عملية مكلفة                 .     طفيف
                                                                                                   ومسببة لالضطراب ولكنها لن ترتقي بطاقة مبىن األرك إىل مستوى يغين عن احلاجة إىل مباين مؤقتـة                 

   .      إضافية
  
          ً                                                                 للجنة علماً بالتقديرات املالية اليت قدمتها احملكمة والتقديرات البديلة اليت أعدا         وأحاطت ا  -  ٥٢

                                                        ً                             ومل يتح للجنة ما يكفي من الوقت لكي حتاول إجراء مقارنة بنداً ببند بني هـذه                  .               الدولة املضيفة 
  ص                                                                                       ومع ذلك فاللجنة على قناعة من أن التكاليف اإلضافية من شأا أن تنشأ فيما خي                 .          التقديرات

    .                         والسنوات املالية الالحقة    ٢٠٠٦                   ميزانية احملكمة لعام 
  
                                                                            والحظت اللجنة رأي احملكمة القائل بأن مستوى التمويل يف الربنامج الرئيسي اخلـامس      -  ٥٣

                               يورو عن املبلغ الالزم للوفـاء     ٢٠٠     ٠٠٠                               سيكون يف حدود مقدار يقل بنحو      ٢٠٠٦              مليزانية عام   
                                                           والحظت اللجنة أن دعوة اجلمعية إىل االنعقاد فقط إلصـدار            .                                   بالتكاليف اإلضافية للمباين املؤقتة   

                                                                                          اإلذن بتلك النفقات لن تكون مربرة خاصة وأن دورة استثنائية للجمعية ستكون يف حد ذاا أظ        
                                                                                                     لذلك تتوقع اللجنة أن تسعى احملكمة إىل استيعاب التكاليف اإلضافية يف إطار امليزانية احلاليـة                 .    كلفة

                                                      ً                                يف حالة ظروف استثنائية وغري متوقعة كهذه رمبا يغدو ضـرورياً تكبـد عجـز يف                                  مع االعتراف بأنه  
                                                       وسوف تقوم اللجنة باستعراض أي مصـاريف يف دورـا            .     ٢٠٠٦                               الربنامج الرئيسي اخلامس لسنة     

                                                                                    من احملكمة أن تبقيها هي واجلمعية على علم بالتكاليف اإلضافية اليت تتكبد خـالل                                  املقبلة وهي تتوقع    
                               ومـا بعـده إلدراجهـا يف            ٢٠٠٦     ً                                               وأخرياً طلبت اللجنة تكاليف إضافية بالنسبة لعام          .     ٢٠٠٦     عام  

   .                       مقترحات امليزانية املقبلة
  

                          اخلطة االستراتيجية للمحكمة  -   دال
  
                          عملية التخطيط االستراتيجي  - ١
  

                                                                          اســتمعت اللجنــة إىل عــرض للتقريــر عــن اخلطــة االســتراتيجية للمحكمــة  -  ٥٤
(ICC-ASP/5/CBF.1/5) .    ممت بوصـفها خطـة                والحظتاحملكمة بأن اخلطة االستراتيجية ص                                                     

                  م اخلطـة، عنـد               وسوف تطع   .                                                            مشتركة وشاملة خاصة باحملكمة تغطي جمموعة أنشطتها بالكامل       
                                                                                             االقتضاء، كما يف حالة مكتب املدعي العام، باستراتيجيات خاصة ذا اجلهاز متوافقة مع اخلطـة           

  .                                                       سالة املناطة وعلى ثالثة أهداف استراتيجية مترابطـة                                    وتشتمل اخلطة على بيان بالر      .            االستراتيجية
                 ً                                                                               وتحدد اخلطة أهدافاً أو إجراءات حمددة بالنسبة لكل هدف مع تبيان الفارق بني األهداف الـيت                

   .                                               ً ستنجز يف غضون سنة إىل ثالث سنوات واألهداف األطول أجالً
  
                           صوب وضع الصيغة النهائية                                                              وأثنت اللجنة على احملكمة على عرضها املتعلق بالتقدم احملرز          -  ٥٥

                         ً       ً                والحظت أن احملكمة حققت تقدماً جوهرياً على مدار السنة   .                               للخطة االستراتيجية األوىل للمحكمة
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                                                                                            املاضية وأن هذا العمل يستجيب استجابة فعلية لتوصيات اللجنة ذاـا الصـادرة يف الـدورات          
        ً     ً                   فر أساساً جيداً لتوجيه وضـبط                                                                 واتفقت اللجنة مع الرأي القائل بأن اخلطة ينبغي أن تو           .        السابقة

        السنوية     ّ                   تتكفّل جبعل ميزانيتها                                                             وشددت، يف هذا الصدد، على أنه ينبغي للمحكمة أن            .            أنشطة احملكمة 
   .       ُ                                                وآحاد أُطر األداء اخلاصة باملوظفني تحدد شكل اخلطة االستراتيجية

  
                 اخلطة االستراتيجية                            أنه من األساسي بقاء ملكية                                                واتفقت اللجنة مع احملكمة يف الرأي القائل          -  ٥٦

                                         ورحبت باملقولة اليت مفادها أن تجري احملكمة  .    ً                                          حكراً على احملكمة وأن حتظى بدعم الدول األطراف      
     ً                                                                          حواراً مع اللجنة واجلمعية وأصحاب املصلحة اآلخرين بشأن مشروع اخلطة االستراتيجية يف جمرى 

   .     السنة
  
       منـوذج     ( ٣                               سمة باألولوية احملددة يف اهلدف                                                          واتفقت اللجنة مع الرأي القائل بأن التدابري املت         -  ٥٧

                 ً                                                                      ينبغي أن ينص أيضاً على أن تتوخى احملكمة االنضباط امليزانـوي الصـارم والرقابـة                 )               لإلدارة العامة 
                                         ودعت اللجنة احملكمة إىل النظر يف إدراج         .                                                          وتسعى لالرتقاء بإنتاجية موظفيها وعملياا إىل أقصى حد       

     ً                                           وأخرياً قالت اللجنة إا تتطلع للمزيد من النظـر يف    .                  صيغتها النهائية                             هذه املفاهيم يف اخلطة أثناء وضع 
  .                               اخلطة االستراتيجية يف دورا املقبلة

  
                   منوذج طاقة للمحكمة  - ٢
  

  . (ICC-ASP/5/CBF.1/6)        لمحكمة   ل                                                  استمعت اللجنة إىل عرض للتقرير عن منوذج طاقة           -  ٥٨
  .                     ً            املوارد والنواتج وفقاً الفتراضات شىت                                                 والحظت احملكمة أن هذا النموذج يتوخى حماكاة وحساب     

                                                                                      احملكمة عن األمل يف أن يساعد هذا النموذج يف عملية التخطيط واختاذ القرارات خاصة                      وأعربت  
                                                   يف أن يزيد من الكفاءة من خالل تعيني ااالت اليت تشكو من  و                               فيما يتعلق باحلجم العام للمحكمة 

                                   ومن شأن النموذج أن يساعد احملكمة على   .          التنظيمية                                             فائض طاقة فيها مقارنة بغريها من الوحدات       
                                                                                              تنسيق طاقة وناتج الوحدات واألقسام والشعب واألجهزة ويعزز عملية امليزنة مبساعدة احملكمة يف             

                                      ومن شأن النموذج أن يساعد احملكمـة         .                                                             تربير الطلبات املتعلقة بامليزانية من حيث النتائج املتوقعة       
               أعاله، يف إطار   ٣٩   و  ٣٣             انظر الفقرتني  (                         توظيف خبصوص املباين الدائمة     ً                  أيضاً يف حتديد مستويات ال

                                                                                وقد مت استحداث النموذج جبمع معلومات من كافة الوحدات اليت تتـألف منـها                 ).           الفرع جيم 
                                                                                                 احملكمة وإدماج البيانات امعة على هذا النحو يف منوذج يربط مجيع الوظائف بعوامـل التبعيـة               

                         املوارد والنواتج على مدى                          شىت إمكانيات املزج بني                            ات حماكاة بغية تعيني                             اخلاصة ا وبإجراء عملي   
   .              إطار زمين بعينه

  
                  ً                                                                  وأحاطت اللجنة علماً مع االهتمام بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف استحداث منـوذج               -  ٥٩

                                                                                  وشجعت احملكمة على إمتام عملها املتعلق ذا النموذج وقـررت تقيـيم النمـوذج             .      لمحكمة ل      طاقة  
   .   ً      ً               يماً دقيقاً يف دورا املقبلة   تقي
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             تقارير أخرى  -   هاء
  
                                                شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام  - ١
  

                                           بشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونـواب               املتعلق            ً                         كان معروضاً على اللجنة التقرير        -  ٦٠
                روما األساسي اليت           من نظام   ٤٩                       وأشارت اللجنة إىل املادة   . (ICC-ASP/5/CBF.1/2)            املدعي العام 

                                               وبدالت ومصاريف املوظفني املنتخبني للمحكمـة،                 املرتبات                                 تنص على وجوب أن تحدد اجلمعية     
                                                                                      والحظت أن اجلمعية اعتمدت شروط خدمة حمددة خاصة بالقضاة وقررت وجـوب أن يعـين               

       شروط                             بيد أن اجلمعية مل حتدد حىت اآلن . )٦ (          شروط اخلدمة                          برتبة أمني عام مساعد ألغراض       املسجل 
                                     وجتري معاملتهم على أساس مؤقـت         ٤٩                                                      خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام مبوجب املادة         

              مستكملة حباشية                                                                            بوصفهم وكيل األمني العام ومساعد األمني العام على التوايل، باالستناد إىل فقرة      
                        هذه الساعة ترتيبات                                           بيد أن اللجنة تفهم أنه مل توضع حىت          )٧ (                                       واردة يف ميزانية الفترة املالية األوىل     

                                                                              وتبعا لذلك أوصت اللجنة بأن تتكفل اجلمعية باختاذ التدبري املالئم يف دورا              .                    خاصة ؤالء املسؤولني  
   .  ٤٩                                                                 املقبلة لتحديد شروط خدمة املدعي العام ونواب املدعي العام مبوجب املادة 

  
  .                    ل متاحة للجمعيـة                                                                     والحظت اللجنة أن هناك فيما يبدو ثالثة خيارات مالئمة على األق            -  ٦١

   ً                                                                                       أوالً، بوسع اجلمعية أن تقرر تأكيد تعيني املدعي العام ونواب املدعي العام برتبة وكيل األمني العام   
            مبا تطبقـه        ً                                                  ثانياً، ميكن للجمعية أن تطبق ترتيبات مماثلة شبيهة           .                                 ومساعد األمني العام على التوايل    

                                           وط اخلدمة اليت تقترحها احملكمة يف املرفـق             ً                              ثالثاً، بوسع اجلمعية أن تعتمد شر       .              احملاكم املخصصة 
                                                                 وإذا ما اعتمدت اجلمعية هذا اخليار الثالث فإن اللجنة تعتقد أنه يتعني   . ICC-ASP/3//12         الثاين من 

        والحظـت   .                                                                                على اجلمعية النظر يف مستوى األجرة اليت تدفع للمدعي العام ولنواب املدعي العـام        
                                                  عي العام مسؤوليات موسعة وأن النهوض بتلك املسؤوليات                                   اللجنة أن نظام روما األساسي مينح املد

                                                  وعلى هذا النحو رمبا يكون من األنسب أن تـدفع           .          ً                                  يعترب عامالً من أهم العوامل يف جناح احملكمة       
                                       أدىن من ذلك وأن تحدد أجـرة نـواب              أجرة                 ً        أجرة القضاة بدالً من            تضاهي                       للمدعي العام أجرة    

   .               ئة من تلك األجرة       يف املا  ٧٥                      املدعي العام عند مستوى 
  
                     مـن املالئـم أو        ٤٩     ً                                                            وأخرياً الحظت اللجنة أنه يف غياب مقرر سابق يف إطار املـادة               -  ٦٢

                                                                                          الضروري تطبيق الترتيبات املتعلقة باملرتبات واملعاشات التقاعدية هلؤالء املسؤولني علـى أسـاس       
                       لتأخري يف اعتماد مقرر                                      وبدون هذا اإلجراء الرجعي فإن ا       .                                         رجعي يعود إىل بداية تعيينهم يف اخلدمة      

   .                                        من املعاشات التقاعدية املتاحة هلؤالء املسؤولني                    سيتسبب يف احلد الفعلي     ٤٩           مبوجب املادة 
  

                                                     
الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة،   )٦(

  ، القرار)ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية،  (٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- ٦الهاي، 
ICC-ASP/3/Res.3من املنطوق على التوايل٢٧ والفقرة ، املرفق .   

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   )٧(
اجلزء الثالث، ، )ICC-ASP/1/3منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٠- ٣نيويورك، ، األوىل

ومن شأن هذا املكتب أن يشمل املدعي : " من الوثيقة املذكورة كما يلي٥٥تبدأ الفقرة . ١٤، احلاشية ٥٥الفقرة 
هذه الرتبة اخلاصة باملدعي : " يف حد ذاا على ما يلي١٤وتنص احلاشية  ...". ١٤وكيل لألمني العامبرتبة العام 

  ". هذا املوضوع                                                             ً    العام مبينة ألغراض التوضيح ودون املساس باملناقشات اليت جتري مستقبال  حول
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                                                                                ورجت اللجنة من املسجل أن يوايف اللجنة يف دورا املقبلة بتقديرات مالية ختـص األجـور      -  ٦٣
         واتفقـت    .                           من اخليارات احملددة أعـاله                                                 ً                    اليت تدفع للمدعي العام ولنواب املدعي العام وفقاً لكل خيار           

   .                                                                     اللجنة على أن توفري مثل هذه املعلومات من شأنه أن يساعد اجلمعية يف مداوالا
  
                               نظام املعاشات التقاعدية للقضاة  - ٢
  

                   ً                                                                       أحاطت اللجنـة علمـاً بـالتقرير املتعلـق بنظـام املعاشـات التقاعديـة للقضـاة                  -  ٦٤
(ICC-ASP/5/CBF.1/8)       دار من قبل                             الذي بني أن نظاماملعاشات التقاعدية للقضاة ال ميكن أن ي                                                      

                                  واتفقت اللجنة على أن تعيد النظر يف   .                                                      الصندوق املشترك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة  
                                                                                                      قضية جهة خارجية تتكفل باملعاشات التقاعدية يف أعقاب إاء العطاء الصادر عن احملكمة لتعيني مؤمن               

   .                             قتضيات نظام املعاشات التقاعدية                 قادر على الوفاء مب
  
     أن ICC-ASP/4/Res.9            من قرارها  ٧   و ٦                                      والحظت اللجنة أن اجلمعية قررت يف الفقرتني   -  ٦٥

                       وقد أجرت اللجنة مناقشة   .                                                                    تنعم اللجنة النظر يف قضية نظام املعاشات التقاعدية املطبق على القضاة   
                       ولتسريع خطى نظرها طلبت   .                  عالة لقرار اجلمعية                                                   أولية بشأن القضايا اليت تنطوي عليها االستجابة الف    

                                         واملفروض يف التقرير أن يوفر معلومـات         .                        ً       ً                                إىل املسجل أن يقدم تقريراً إضافياً إىل الدورة املقبلة للجنة         
  .                                     إليه اشتراكام املتعلقة باملعاشـات          توجه                                                      ً         فيما يتعلق بإمكانيات السماح للقضاة بأن خيتاروا صندوقاً         

                                                                                        يتضمن مقارنة مالية لنظام املعاشات التقاعدية الراهن باخليار املتمثل يف احلـد مـن                                   وينبغي للتقرير أن    
                                    يف املائة مـن مسـتوى األجـور             ١٦,٥       أو       ١٢,٥                                                 مستوى املعاشات التقاعدية بالنسبة للقضاة عند       

       منـوذج                                                                                       فمثل هذا اخليار اإلضايف من شأنه أن يتيح للجمعية النظر يف اآلثار املالية املترتبة على          .         النهائية
                                                                                                  للمعاشات التقاعدية يقوم على أساس مبدأ تلقي القضاة ملعاشات تتماشى مع اختصاصـام وذلـك               

                                     ورأت اللجنة أن توفري معاش تقاعدي        .                                                                كنسبة معينة من جمموع ما كانوا يتلقونه خالل حيام العملية         
      ً      ن مشـطاً وال                                                                                     كامل لقاء تسع سنوات من اخلدمة يتيح للقضاة مستوى دخل من املعاش التقاعدي يكو           

                      تغيري يف نظام املعاشـات     أي    ّ       وسلّمت بأن   .                                                        يتمشى مع املعاشات التقاعدية املتاحة لسائر موظفي احملكمة    
   .                         بعد اعتماد اجلمعية ألي قرار                                     أن يطبق فقط على القضاة الذين ينتخبون                   التقاعدية من شأنه 

  
                      املعاشـات التقاعديـة           عن نظم                                     من املقرر أن يدرج يف تقريره معلومات       ً             وأخرياً رجت اللجنة    -  ٦٦

                                                                                                املطبقة على القضاة يف احملاكم الدولية األخرى وأن يسدي مشورته بشأن استنساب حتديد معاشـات               
  .                                                                                         تقاعدية تسددها احملكمة آلحاد القضاة على أساس خدمتهم السابقة لدى منظمـات دوليـة أخـرى       

   .                                                 وقررت اللجنة أن تعود إىل هذه القضية يف دورا املقبلة
  
                                  ر املترتبة على تغيري الفترة املالية    اآلثا  - ٣

                 ً                                                                             أحاطت اللجنة علماً بالتقرير املتعلق باآلثار املترتبة على تغيري السنة املاليـة للمحكمـة                -  ٦٧
(ICC-ASP/5/CBF.1/7) .         ا نظرت يف مسألة فترة السنة املالية بشكل مفصـل يفوأشارت إىل أ                                                                

  .                                              لحياد عن املشورة اليت قدمتها يف ذلك الوقت                                         ومل تر اللجنة أي سبب يدعوها ل        .  )٨ (              دورا الثالثة 
                                                     

الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة،   )٨(
- ألف- ، اجلزء الثاين)ICC-ASP/3/25منشور احملكمة اجلنائية الدولية، ( ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠- ٦الهاي، 

 .٢٦- ٢٤، الفقرات )ب(٨
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     ً                                                                                                  وتبعاً لذلك أوصت اللجنة بأن تضع اجلمعية يف اعتبارها، إن هي رغبت يف إعـادة النظـر يف هـذه                    
                                                                                                          القضية، التوصيات الصادرة عن اللجنة يف التقرير املتعلق بأعمال دورا الثالثة واملشورة املسداة مـن               

   . ر                            احملكمة اليت يتضمنها هذا التقري
  

            مسائل أخرى  -   واو
  
                              مكتب املراجع الداخلي للحسابات  - ١
  

                                                                                      رحبت اللجنة بفرصة االلتقاء باملراجع الداخلي للحسابات وتلقي آخر ما استجد مـن                ٨ ٦
   ّ                                                           وذكّرت اللجنة بأن التقرير الصادر عن دورا اخلامسة قد الحظ          .                          معلومات خبصوص عمل مكتبه   

                                               سابات سبيل الوصول يف مجيع األوقات إىل املسـؤولني                                               احلاجة إىل أن يتاح للمراجع الداخلي للح      
                          ومع أن اللجنة مرتاحـة       .                                                                      التابعني للمحكمة وأن يتلقى املعلومات اليت يطلبها يف الوقت املناسب         

                                                                                             لسماع بعض التحسينات اليت سجلت إال أا تظل قلقة من أن بعض ااالت تشكو من انعـدام                 
  .                                                   ارات ولتوفري اإلمكانيات املالئمة إلجراء مراجعة للحسابات                                     الوثائق الثبوتية لتدوين ما يتخذ من قر

                      ً                                                                 ويساور اللجنة قلق أيضاً من غياب الرد احلسن التوقيت يف بعض األمثلة من اجلهات اليت تراجـع      
   .                        خطى عملية مراجعة احلسابات       لتسريع         حساباا 

  
            مراجعـة                                                                              وعبرت اللجنة عن ارتياحها بأن جلنة اإلشراف قائمـة وتـؤدي دور جلنـة               -  ٦٩

   .                                                                        بيد أا تظل قلقة إزاء تشكيلة اللجنة واالفتقار إىل صاحب املصلحة غري التنفيذية  .        احلسابات
  
                                                      السنوي املقبل الصـادر عـن املراجـع الـداخلي                  التقرير                                  وقالت اللجنة إا تتطلع لتلقي        -  ٧٠

    ّ              ن ميكّـن الـدول         أ  ه                                                                      واملفروض أن يوجه هذا التقرير إىل الدورة املقبلة للجمعية ومن شأن            .         للحسابات
                وهذا اإلجراء    .                                                                               األطراف من احلصول على نظرة فاحصة عن نوعية اإلدارة اليت تمارس داخل احملكمة            

                                                                                                    يتفق مع املمارسة العادية الفضلى اليت تتوخاها سائر املنظمات الدولية فيما خيص مهام املراجعـة               
   .                 الداخلية للحسابات

  
                             تاريخ انعقاد الدورة السابعة  - ٢
  

  /               تشرين األول    ١٣       إىل    ٩                                                              للجنة على أن تعقد دورا السابعة يف الهاي يف الفترة من                    اتفقت ا   -  ٧١
   .    ٢٠٠٦       أكتوبر 

  
         الوثائق  - ٣
  

                                                                                  طلبت اللجنة من احملكمة أن تقدم الوثائق إىل األمانة يف مواعيد حسنة التوقيت، لكي تكفـل     -  ٧٢
ا                                                              تعميمها على اللجنة يف غضون أسابيع ثالثة على األقل سابقة على دورا .   
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  املرفق األول
  *حالة تسديد االشتراكات

 الدول األطراف
االشتراكات 

املقررة للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
 السنوات السابقة

االشتراكات غري 
املسددة عن 

 السنوات السابقة

االشتراكات 
املقررة لعام 

٢٠٠٦ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٦عام 

االشتراكات 
غري املسددة عن 

 ٢٠٠٦عام 

 جمموع
االشتراكات 
 غري املسددة

 ٣ ١٩٩ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ - ٥ ٢٦٦ ٥ ٢٦٦ أفغانستان ١
 ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ - ١٣ ٤٣٦ ١٣ ٤٣٦ ألبانيا ٢
 ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ - ١٤ ٨٧٣ ١٤ ٨٧٣ أندورا ٣
 - - ٤ ٨١٤ ٤ ٧٩٨ - ٨ ٦٧٧ ٨ ٦٧٧ أنتيغوا وبربودا ٤
 ٢ ٨٥٠ ٦٦٥ ١ ٥٢٨ ٨٩٣ - ١ ٥٢٨ ٨٩٣ ١ ٣٢١ ٧٧٢ ١ ٦٧٨ ٢٠٦ ٢ ٩٩٩ ٩٧٨ األرجنتني ٥
 - - ٢ ٥٤٦ ٠٢٢ ٢ ٥٤٦ ٠٢٢ - ٤ ٩٥٥ ٩٥٣ ٤ ٩٥٥ ٩٥٣ أستراليا ٦
 - - ١ ٣٧٣ ٧٦٥ ١ ٣٧٣ ٧٦٥ - ٢ ٧١٦ ٧٩٧ ٢ ٧١٦ ٧٩٧ النمسا ٧
 - - ١٥ ٩٣٣ ١٥ ٩٩٣ - ٢٨ ٢٤٨ ٢٨ ٢٤٨ بربادوس ٨
 ١ ٧٠٩ ٦٠٩ ١ ٧٠٩ ٦٠٩ - ١ ٧٠٩ ٦٠٩ - ٣ ٣٥٠ ٤٢٩ ٣ ٣٥٠ ٤٢٩ بلجيكا ٩
 - - ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ بليز ١٠
 ٣ ١٩٩ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ - ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ بنن ١١
 ٣٨ ٦١٠ ١٤ ٣٩٣ - ١٤ ٣٩٣ ٢٤ ٢١٧ ٣ ٠٤٨ ٢٧ ٢٦٥ بوليفيا ١٢
 - - ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨ - ٩ ٩١٢ ٩ ٩١٢ البوسنة واهلرسك ١٣
 ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١ - ١٩ ١٩١ - ٣٥ ٩٤٢ ٣٥ ٩٤٢ بوتسوانا ١٤
 ٦ ٢٠٤ ٣٧٨ ٢ ٤٣٥ ٦٧٣ - ٢ ٤٣٥ ٦٧٣ ٣ ٧٦٨ ٧٠٥ ١ ٤٣٨ ٤٠٢ ٥ ٢٠٧ ١٠٧ الربازيل ١٥
 - - ٢٧ ١٨٧ ٢٧ ١٨٧ - ٥٠ ١٩٧ ٥٠ ١٩٧ بلغاريا ١٦
 ٧ ٠٦٢ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٣ ٨٦٣ - ٣ ٨٦٣ بوركينا فاسو ١٧
 ٢ ٩٨٢ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٣٨٣ ٩١ ١ ٤٧٤ بوروندي ١٨
 ٣ ٧٩٧ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٥٩٨ ٥ ٥٩٨ ٦ ١٩٦ كمبوديا ١٩
 - - ٤ ٤٩٨ ٧١٩ ٤ ٤٩٨ ٧١٩ - ٨ ٥٦٠ ٨٩٥ ٨ ٥٦٠ ٨٩٥ كندا ٢٠
 ٣ ١٧١ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٥٧٢ ١ ٥٢٧ ٣ ٠٩٩ مجهورية أفريقيا الوسطى ٢١
 ٥ ٩٣١ ٥ ٩٣١ ٢٤١ ٩٥٤ ٢٤٧ ٨٨٥ - ٤٩٠ ٣٣٤ ٤٩٠ ٣٣٤ اكولومبي ٢٢
 ٤ ٤٣٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٨٤٠ - ١ ٨٤٠ الكونغو ٢٣
 ١٢٠ ٨٣١ ٤٧ ٩٧٨ - ٤٧ ٩٧٨ ٧٢ ٨٥٣ ١٣ ٩١٣ ٨٦ ٧٦٦ كوستاريكا ٢٤
 - - ٥٩ ١٧٣ ٥٩ ١٧٣ - ١١٥ ٨٦٧ ١١٥ ٨٦٧ كرواتيا ٢٥
 - - ٦٢ ٣٧١ ٦٢ ٣٧١ - ١٢٠ ٢١٠ ١٢٠ ٢١٠ قربص ٢٦
 ١٢ ٦٨٤ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ٧ ٨٨٦ ٢ ٠٢٦ ٩ ٩١٢ مجهورية الكونغو الدميقراطية ٢٧
 ١ ١٤٨ ٢٦٩ ١ ١٤٨ ٢٦٩ - ١ ١٤٨ ٢٦٩ - ٢ ٢٤٤ ٥٨٢ ٢ ٢٤٤ ٥٨٢ الدامنرك ٢٨
 ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ - ٢ ٩٠٢ ٢ ٩٠٢ يبويتج ٢٩
 ١ ٧١٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١١٤ ٢ ٩٨٥ ٣ ٠٩٩ دومينيكا ٣٠
 ٧٦ ١٣٩ ٥٥ ٩٧٤ - ٥٥ ٩٧٤ ٢٠ ١٦٥ - ٢٠ ١٦٥ اجلمهورية الدومينيكية ٣١
 ٤٩ ٣٤٧ ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ ١٨ ٩٦١ ٤٣ ٦١١ ٦٢ ٥٧٢ إكوادور ٣٢
 - - ١٩ ١٩١ ١٩ ١٩١ - ٣٥ ٩٤٢ ٣٥ ٩٤٢ إستونيا ٣٣
 ٦ ٤١٤ ٦ ٣٩٧ - ٦ ٣٩٧ ١٧ ١٢ ٣٧٥ ١٢ ٣٩٢ فيجي ٣٤
 - - ٨٥٢ ٤٠٦ ٨٥٢ ٤٠٦ - ١ ٦٤٥ ١٥٦ ١ ٦٤٥ ١٥٦ فنلندا ٣٥
 ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ - ٩ ٦٤٣ ٥٣٩ - ١٨ ٩٥٩ ٢٠١ ١٨ ٩٥٩ ٢٠١ فرنسا ٣٦
 ٢٠ ٠١٨ ١٤ ٣٩٣ - ١٤ ٣٩٣ ٥ ٦٢٥ ٢٥ ٣٤٧ ٣٠ ٩٧٢ غابون ٣٧
 ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ - ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ غامبيا ٣٨
 ١٢ ٤٣٠ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ٧ ٦٣٢ - ٧ ٦٣٢ جورجيا ٣٩
 ٧ ٠٠٤ ٧٩٥ ٧ ٠٠٤ ٧٩٥ ٦ ٨٤٧ ٩٧٧ ١٣ ٨٥٢ ٧٩٢ - ٢٧ ٥٣٢ ٢٥٠ ٢٧ ٥٣٢ ٢٥٠ أملانيا ٤٠
 - - ١٠ ١٢٣ ٦ ٣٩٧ - ١٣ ٠١٠ ١٣ ٠١٠ غانا ٤١
 ٨٤٧ ٦٠٨ ٨٤٧ ٦٠٨ - ٨٤٧ ٦٠٨ - ١ ٦٤٨ ٢١٩ ١ ٦٤٨ ٢١٩ اليونان ٤٢
 ١٣ ٣٨٧ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ ٨ ٥٨٩ - ٨ ٥٨٩ ايغين ٤٣
 ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ - ١ ٤٧٤ ١ ٤٧٤ غيانا ٤٤
 ٢٢ ٥١٧ ٧ ٩٩٦ - ٧ ٩٩٦ ١٤ ٥٢١ ٨١٢ ١٥ ٣٣٣ هندوراس ٤٥
 - - ٢٠١ ٥٠٧ ٢٠١ ٥٠٧ - ٣٨٦ ٨١٩ ٣٨٦ ٨١٩ هنغاريا ٤٦
 - - ٥٤ ٣٧٥ ٥٤ ٣٧٥ - ١٠٤ ٧١٩ ١٠٤ ٧١٩ آيسلندا ٤٧
 - - ٥٥٩ ٧٤١ ٥٥٩ ٧٤١ - ١ ٠٥٠ ٢٣٢ ١ ٠٥٠ ٢٣٢ آيرلندا ٤٨
 ١٢ ١٧٣ ٨٣٧ ٧ ٨١٢ ٣٨٦ - ٧ ٨١٢ ٣٨٦ ٤ ٣٦١ ٤٥١ ١٠ ٨٩٠ ٣٣١ ١٥ ٢٥١ ٧٨٢ إيطاليا ٤٩
 ١٧ ٥٩٢ ١٧ ٥٩٢ - ١٧ ٥٩٢ - ٣٢ ٢٢٧ ٣٢ ٢٢٧ األردن ٥٠
 - - ١٤ ٣٩٣ ١٤ ٣٩٣ - ٧ ٢٥٩ ٧ ٢٥٩ كينيا ٥١
 - - ٢٣ ٩٨٩ ٢٣ ٩٨٩ - ٤٣ ٣٨٣ ٤٣ ٣٨٣ التفيا ٥٢
 - - ٣ ١٠٨ ١ ٥٩٩ - ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ ليسوتو ٥٣
 ٣ ٠٧٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٤٧٤ - ١ ٤٧٤ ليبرييا ٥٤
 - - ٧ ٩٩٦ ٧ ٩٩٦ - ١٦ ١٠٩ ١٦ ١٠٩ ليختنشتاين ٥٥

  .٢٠٠٦أبريل /حىت نيسان*   
 



ICC-ASP/5/1 
Page 21 

 الدول األطراف
االشتراكات 

املقررة للسنوات 
 السابقة

متحصالت 
السنوات 
 السابقة

االشتراكات غري 
املسددة عن 

 السنوات السابقة

ت االشتراكا
املقررة لعام 

٢٠٠٥ 

متحصالت 
االشتراكات عن 

 ٢٠٠٥عام 

االشتراكات غري 
املسددة عن عام 

٢٠٠٥ 

جمموع 
االشتراكات 
 غري املسددة

 ٥١ ٢٨٢ ٣٨ ٣٨٢ - ٣٨ ٣٨٢ ١٢ ٩٠٠ ٤٩ ٨٨١ ٦٢ ٧٨١  ليتوانيا  ٥٦
 ١٢٣ ١٤٣ ١٢٣ ١٤٣ - ١٢٣ ١٤٣ - ٢٤٠ ٤١٢ ٢٤٠ ٤١٢ لكسمربغ ٥٧
 ٥ ٠٧٨ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٤٧٩ - ٣ ٤٧٩ مالوي ٥٨
 ٣ ١٩٩ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ - ٦ ١٩٦ ٦ ١٩٦ مايل ٥٩
 ٢٢ ٣٩٠ ٢٢ ٣٩٠ -- ٢٢ ٣٩٠ - ٤١ ٠٤١ ٤١ ٠٤١ مالطة ٦٠
 ٣ ٢٨٢ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٦٨٣ ١ ٤١٦ ٣ ٠٩٩  جزر مارشال  ٦١
 ١٧ ٥٩٢ ١٧ ٥٩٢ - ١٧ ٥٩٢ - ٣٤ ٠٨٠ ٣٤ ٠٨٠ موريشيوس ٦٢
 ٣ ٠١١ ٤٠٧ ٣ ٠١١ ٤٠٧ - ٣ ٠١١ ٤٠٧ - - - املكسيك ٦٣
 ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ - ٣ ٠٩٩ ٣ ٠٩٩ منغوليا ٦٤
 ٩ ٥٩٦ ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ - ١٩ ٢٠٧ ١٩ ٢٠٧ ناميبيا ٦٥
 ٢ ٩٨٢ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٣٨٣ ١ ٧١٦ ٣ ٠٩٩ ناورو ٦٦
 - - ٢ ٧٠٢ ٧٥٠ ٢ ٧٠٢ ٧٥١ - ٥ ٢٦٧ ٦٠٥ ٥ ٢٦٧ ٦٠٥ هولندا ٦٧
 - - ٣٥٣ ٤٣٧ ٣٥٣ ٤٣٧ - ٦٩٧ ٣٦٦ ٦٩٧ ٣٦٦ نيوزيلندا ٦٨
 ٤ ٦٩٨ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٣ ٠٩٩ - ٣ ٠٩٩ النيجر ٦٩
 ١٢٥ ٠٦٦ ٦٧ ١٦٩ - ٦٧ ١٦٩ ٥٧ ٨٩٧ ٨٦ ٣٨٨ ١٤٤ ٢٨٥ نيجرييا ٧٠
 - - ١ ٠٨٥ ٨٩٨ ١ ٠٨٥ ٨٩٨ - ٢ ٠٨٤ ٢١٢ ٢ ٠٨٤ ٢١٢ النرويج ٧١
 ٤٨ ١٦٤ ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ ١٧ ٧٧٨ ٤٠ ٤٦٩ ٥٨ ٢٤٧ بنما ٧٢
 ٥٨ ٨٤١ ١٩ ١٩١ - ١٩ ١٩١ ٣٩ ٦٥٠ - ٣٩ ٦٥٠ باراغواي ٧٣
 ٣٧٥ ٣٢٠ ١٤٧ ١٣٢ - ١٤٧ ١٣٢ ٢٢٨ ١٨٨ ٧٣ ٠٦٥ ٣٠١ ٢٥٣ بريو ٧٤
 - - ٧٣٧ ٢٥٩ ٧٣٧ ٢٥٩ - ١ ٣٦٧ ٦٢٠ ١ ٣٦٧ ٦٢٠ بولندا ٧٥
 - - ٧٥١ ٦٥٢ ٧٥١ ٦٥٢ - ١ ٤٥١ ٨٢٦ ١ ٤٥١ ٨٢٦ الربتغال ٧٦
 ٢ ٨٧٢ ٢٧١ ٢ ٨٧٢ ٢٧١ - ٢ ٨٧٢ ٢٧١ - ٥ ٢٣٤ ١٠٦ ٥ ٢٣٤ ١٠٦ مجهورية كوريا ٧٧
 - - ٩٥ ٩٥٦ ٩٥ ٩٥٦ - ١٨٤ ٨١٣ ١٨٤ ٨١٣ ومانيار ٧٨
سانت فنسنت وجزر  ٧٩

 غرينادين
٣ ٢٨١ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ٦٨٢ ١ ٢٢٠ ٢ ٩٠٢ 

 ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ - ٢ ٩٨٠ ٢ ٩٨٠ ساموا ٨٠
 ٤ ٧٩٨ ٤ ٧٩٨ - ٤ ٧٩٨ - ٨ ٦٧٧ ٨ ٦٧٧ سان مارينو ٨١
 ٩ ٥٩٤ ٧ ٩٦٦ - ٧ ٩٩٦ ١ ٥٩٨ ١٣ ٨٩٣ ١٥ ٤٩١ السنغال ٨٢
صربيا واجلبل  ٨٣

 األسود
٣٠ ٣٨٦ ٣٠ ٣٨٦ - ٣٠ ٣٨٦ - ٥٩ ٤٨٣ ٥٩ ٤٨٣ 

 ٢ ٧٧٣ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ١ ١٧٤ ١ ٩٢٥ ٣ ٠٩٩ سرياليون ٨٤
 - - ٨١ ٥٦٢ ٨١ ٥٦٢ - ١٥٣ ٠٦٣ ١٥٣ ٠٦٣ سلوفاكيا ٨٥
 ١٣١ ١٣٩ ١٣١ ١٣٩ - ١٣١ ١٣٩ - ٢٥٣ ٤٣١ ٢٥٣ ٤٣١ سلوفينيا ٨٦
  -  -  ٤٦٦ ٩٨٤  ٤٦٦ ٩٨٤  -  ٩٧٦ ٨٠٨  ٩٧٦ ٨٠٨  جنوب أفريقيا  ٨٧
 ٤ ٠٣٠ ١٣٦ ٤ ٠٣٠ ١٣٦ - ٤ ٠٣٠ ١٣٦ - ٧ ٨٠٩ ٧٩٧ ٧ ٨٠٩ ٧٩٧ إسبانيا ٨٨
 - - ١ ٥٩٦ ٠٦٢ ١ ٥٩٦ ٠٦٢ - ٣ ١١١ ٠٣٣ ٣ ١١١ ٠٣٣ السويد ٨٩
 ١٢٩ ٥٣١ ١٢٩ ٥٣١ ١ ٧٨٤ ٧٨٣ ١ ٩١٤ ٣١٤ - ٣ ٧٥٦ ٠٧٠ ٣ ٧٥٦ ٠٧٠ سويسرا ٩٠
 ٤ ١٠٤ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ ٢ ٥٠٥ ٥٩٤ ٣ ٠٩٩          طاجيكستان ٩١
مجهورية مقدونيا  ٩٢

اليوغوسالفية 
 السابقة

٩ ٥٩٦ ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ - ١٨ ٥٨٩ ١٨ ٥٨٩ 

 ١ ٥٩٩ ١ ٥٩٩ - ١ ٥٩٩ - ٢ ٩٨٠ ٢ ٩٨٠  ليشيت-تيمور  ٩٣
 ٤٨ ٣٩٧ ٣٥ ١٨٤ - ٣٥ ١٨٤ ١٣ ٢١٣ ٥١ ٢٤٠ ٦٤ ٤٥٣ ترينيداد وتوباغو ٩٤
 ٢٣ ٨٦٦ ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ ١٤ ٢٧٠ ٣ ٧٠١ ١٧ ٩٧١ أوغندا ٩٥
 - - ٩ ٧٩٨ ٦٦٧ ٩ ٧٩٨ ٦٦٧ - ١٨ ٦٢٤ ٠٨٤ ١٨ ٦٢٤ ٠٨٤ ملكة املتحدةامل ٩٦
 ٩ ٥٩٦ ٩ ٥٩٦ - ٩ ٥٩٦ - ١٧ ٠٣٦ ١٧ ٠٣٦ مجهورية ترتانيا املتحدة ٩٧
 ٢٣٥ ٦٢٧ ٧٦ ٧٦٤ - ٧٦ ٧٦٤ ١٥٨ ٨٦٣ ٩ ٧٧٨ ١٦٨ ٦٤١ أوروغواي ٩٨
 ٥٠٦ ٠٣١ ٢٧٣ ٤٧٣ - ٢٧٣ ٤٧٣ ٢٣٢ ٥٥٨ ٣٢٠ ٤٠٤ ٥٥٢ ٩٦٢ فرتويال ٩٩
 ٦ ٣٨١ ٣ ١٩٩ - ٣ ١٩٩ ٣ ١٨٢ ٢ ٦٢٠ ٥ ٨٠٢ يازامب ١٠٠

 ٥٣ ٩٧٤ ٥٦٠ ٤٣ ٥٣٦ ٢١٩ ٣٦ ٨٨٦ ٢٢٨ ٨٠ ٤١٧ ٢٠٠ ١٠ ٤٣٨ ٣٤١ ١٤٠ ٤١٨ ٢٠٨ ١٥٠ ٨٥٦ ٥٤٩ اموع          

  



 ICC-ASP/5/1 
 Page 22 

  املرفق الثاين
  

  جمموع عدد األشخاص العاملني يف احملكمة
  
/  نيسان١العدد الفعلي لغاية   

  ٢٠٠٦ميزانية عام   ٢٠٠٦أبريل 
  ٢٢  ٢٢                 القضاة املنتخبون /      سؤولون  امل

  ٦٢١  ٣٩٠                               املوظفون الشاغلون لوظائف ثابتة
  صفر  ١٢٠   *                        وظائف قيد تعيني من يشغلها

  ١٠٠  ١١٤                املساعدة املؤقتة
  ٤٠  ٤٥                  اخلرباء االستشاريون /         املتعاقدون

  ٦٠  ٣٧                  املهنيون الزائرون /                  املتدربون الداخليون
  ٨٤٣  ٧٢٨       اموع

      ٢٠٠٦      أبريل  /       نيسان  ٢١   *  
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  املرفق الثالث
  

  قائمة بالوثائق
  

  جلنة امليزانية واملالية
 

ICC-ASP/5/CBF.1/L.1 جدول األعمال املؤقت  

ICC-ASP/5/CBF.1/L.2/Rev.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

ICC-ASP/5/CBF.1/1  حتديث للمقارنة - املقبلة للمحكمة اجلنائية الدوليةتقرير عن املباين الدائمة 
 املالية خليارات اإلسكان

ICC-ASP/5/CBF.1/2 تقرير عن شروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام  

ICC-ASP/5/CBF.1/3  تقرير عن تكاليف وفوائد االستعانة مبصادر خارجية ألداء بعض خدمات
 موظفي األمن

ICC-ASP/5/CBF.1/4 ٢٠٠٥ي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام تقرير عن األداء الربناجم 

ICC-ASP/5/CBF.1/5 تقرير عن اخلطة االستراتيجية للمحكمة 

ICC-ASP/5/CBF.1/6 تقرير عن منوذج طاقة للمحكمة  

ICC-ASP/5/CBF.1/7 تقرير عن تغيري السنة املالية للمحكمة  

ICC-ASP/5/CBF.1/8 تقرير عن نظام املعاشات التقاعدية للقضاة 

ICC-ASP/5/CBF.1/9 تقرير عن استثمارات فائض األموال 

ICC-ASP/5/CBF.1/10  ٢٠٠٦مارس / آذار٣١تقرير عن أداء امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية حىت  
  
ICC-ASP/4/1  تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية

 خيارات اإلسكان: الدولية

ICC-ASP/4/14 تقرير املكتب عن متأخرات الدول األطراف 

ICC-ASP/4/22 عرض املشروع:                              ً                        تقرير عن املباين الدائمة مستقبال  للمحكمة اجلنائية الدولية 

ICC-ASP/4/23 مقارنة مالية : تقرير عن املباين الدائمة املقبلة للمحكمة اجلنائية الدولية
 خليارات اإلسكان

ICC-ASP/4/INF.2 قرير عن املباين املؤقتةت 

ICC-ASP/3/12 annex II  مشروع يتعلق بشروط خدمة وتعويض املدعي العام ونواب املدعي العام
 للمحكمة اجلنائية الدولية
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